
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ  
FUNDACJA EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - EUROPEJCZYK 

1. WSTĘP 
Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

W związku z tym FUNDACJA EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - EUROPEJCZYK z siedzibą w 
Poznaniu prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania  danych osobowych. 

2. KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
(dalej RODO) informujemy,  iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Dane Osobowe”) jest 
FUNDACJA EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - EUROPEJCZYK. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 
Złota 14a,  60-592 Poznań, nr tel. 61 843 9 606 (Administrator danych). 

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail fundacja@europejczyk.org lub 
pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. 

Zadbaliśmy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i 
zgodne z przepisami. Zapewniamy Panią/ Pana, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa 
regulującymi zasady ochrony danych osobowych. 

Pani/Pana  dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana. 
Na potrzeby realizowania zadań statutowych mogą być przetwarzane następujące kategorie Pani/Pana danych 
osobowych 

 imię i nazwisko 

 data urodzenia 

 adres zamieszkania 

 e-mail 

 nr telefonu 

 nr rachunku bankowego 

 imię i nazwisko rodzica lub opiekuna 

 zdjęcia i filmy z wizerunkiem twarzy 

3. PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH 
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o jedną lub więcej z poniższych 
podstaw prawnych: 

 
I. Zobowiązania umowne na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym dla potrzeb rekrutacji w 

celu uczestnictwa w wydarzeniach ( koncertach, kursach i innych imprezach) organizowanych 
przez Administratora,   

  
II. Zgody na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i spełniającej wymogi art. 7 RODO. 

 
III. Zgody osób poniżej 16 roku życia na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i spełniającej wymogi 

art. 7 RODO., ale wyłącznie po uzyskaniu zgody przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub 
opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO .   
 

IV. na podstawie art. 9 ust 2 lit. a) lub d) RODO, ale wyłącznie w zakresie zdjęć i materiałów 
filmowych realizowanych podczas wydarzeń organizowanych   przez Administratora. 

     



V. Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w tym: 

 w celach obronnych i dochodzenia roszczeń, gdzie prawnie usprawiedliwionym interesem 
Administratora danych jest dochodzenie i ochrona przed roszczeniami na drodze sądowej i 
pozasądowej, 

 w celach analitycznych oraz statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest 
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora na 
podstawie art. 6 ust. lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość 
dokonywania analiz i statystyk – wyłącznie dla celów wewnętrznych, 

 

4. INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH I SKUTKACH ICH NIEPODANIA 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie mającym podstawę w zobowiązaniu umownym 
wskazanym powyżej jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem  wykonywania zobowiązań przez 
Administratora. 

5. ODBIORCY DANYCH 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa w związku z wykonywaniem działalności statutowej. 
Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być również kontrahenci Administratora danych (tj. nauczyciele, 
usługodawcy, dostawcy, partnerzy,) doradztwa technicznego i  IT, usług pocztowych i operacyjnych, 
zarządzania dokumentacją,  świadczenia usług księgowych. 

6. PRZECHOWYWANIE DANYCH 
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat oraz do momentu 
przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z 
przepisów prawa i obowiązującej umowy.  

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

W zakresie, gdy podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, dane osobowe będą 
przetwarzane do czasu jej wycofania. 

7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 
 Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania;  

 przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych 
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 
odczytu maszynowego. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi 
danych; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą 
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, a w szczególności 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego  

 wycofania zgody w dowolnym momencie w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych 
osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych.  
 
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sposób i 
trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie tychże 
danych narusza ww. przepisy. 

 

 


